
  
 

 

Direção Geral 

 

 

 
E D I T A L  D G / F A E D  N o 0 8 / 2 0 1 8  

 

A Diretora Geral do Centro de Ciências Humanas e da 

Educação — FAED, da Universidade do Estado de Santa 

Catarina — UDESC, no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais definidas no Decreto no 4184 de 06/04/06 e 

Resolução no 044/07 — CONSUNI, estabelece as condições 

e critérios para os Cursos de Inglês do Centro: 

 

 

 

 

 

1. FINALIDADE 

O objetivo do presente Edital é alterar o Edital DG/FAED 05/2018, que estabeleceu as 

condições para a inscrição e seleção de estudantes de graduação e pós-graduação da 

FAED/UDESC para participarem gratuitamente de cursos de inglês oferecidos no Centro em 

2018.1. A alteração se deve ao resultado do teste de nivelamento, que determinou que 

todos/as os/as estudantes inscritos para os níveis 2 ou 3 estão aptos para cursar o nível 3, 

tornando desnecessária a abertura da turma de nível 2. Em seu lugar, será aberta uma nova 

turma de nível 1 (1B) para absorver a quantidade excedente de inscritos/as nesse nível.  

 

 

2. ALTERAÇÃO DE TURMA 

2.1. A turma de nível 2 fica transformada em nível 1 (1B), mantendo-se o horário e o local das 

aulas: 

Os cursos serão ministrados na FAED, nos seguintes horários e salas: 

Nível 1A: sextas-feiras, das 18h30 às 21h40 (101) (20 vagas) 

NÍVEL 1B: SEGUNDAS E TERÇAS DAS 09H40 ÀS 11H10 (203) (20 VAGAS) 

Nível 3: segundas e terças das 8 horas às 9h30 (203) (20 vagas) 

 

 

 

 



  
 

 

3. PÚBLICO ALVO  

3.1. Todos/as os/as estudantes de graduação e de pós-graduação da FAED podem inscrever-se 

para a nova turma de nível 1 (1B).   

 

3.2. Aqueles/as estudantes que se inscreveram para a turma de nível 1 do horário de sexta-

feira (1A), caso prefiram concorrer às vagas na nova turma, devem refazer sua inscrição na 

nova turma (1B). Nesse caso, valerá a nova inscrição, perdendo esses/as estudantes o direito 

a concorrer às vagas da turma 1A. 

 

3.3. As inscrições nas turmas 1A e 3 não serão reabertas. 

 

 

4. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

4.1. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico 

(http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=322) até o dia 8 DE MARÇO DE 2018 ÀS 15 HORAS. 

Os/as estudantes inscritos/as na turma 1A que não fizerem nova inscrição concorrerão às 

vagas naquela turma (1A). Aqueles/as que, estando embora inscritos/as na turma 1A, fizerem 

nova inscrição na turma 1B, concorrerão apenas às vagas desta turma (1B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. A seleção será feita por sorteio público, a realizar-se às 16 HORAS DO DIA 8 DE MARÇO 

DE 2018, NA SALA 328. 

 

 

5. EDITAL DG/FAED 05/2018 

5.1. As restantes disposições do ficam EDITAL DG/FAED 05/2018 mantidas. 

 
Formulário eletrônico 

http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=322
http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=322


  
 

 

6. CRONOGRAMA ATUALIZADO 

Inscrições para as turmas 1A e 3: encerradas 

INSCRIÇÕES PARA A TURMA 1B: DE 6 DE MARÇO A 08 DE MARÇO ATÉ AS 15 HORAS 

Sorteio das vagas: 8 de março às 16 horas na sala 328 (aberto ao público) 

Publicação das inscrições homologadas e do resultado final: 9 de março de 2018 

Início das aulas: 12 de março de 2018  

Término das aulas: 29 de junho de 2018 

 

 

 

Florianópolis, 6 de março de 2018. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 


